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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 2 NOVEMBER 2021

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester
mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw 
Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; 
mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-
secretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00512 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 26 
oktober 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 26 oktober 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Eva Boswinkel

7 2021_BW_00517 Grondstofrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2022-2026
Zaaknummer: 184693                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen om "Grondstofrijk Zutphen, Grondstoffenplan 
2022-2026" vast te stellen.

Besluitpunt 2
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Het college besluit om de kaart met daarop geprojecteerd alle huidige 
verzamel/ondergrondse containers vast te stellen en de raad daarvan kennis te laten 
nemen. 

8 2021_BW_00518 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021
Zaaknummer: 194062                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 
2021 (2021-18) vast te stellen.

9 2021_BW_00519 Ontwerpwijzigingsplan Noorderhaven Veld 21 en 
ontwerpuitwerkingsplan Noorderhaven Veld 21A
Zaaknummer: 195325                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Woningbouw Noorderhaven’ d.d. 8 juni 2021, waarin wordt geconcludeerd dat er geen 
milieueffectrapportage nodig is.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Noorderhaven, Veld 
21’ (NL.IMRO.0301.wp0203NHavenVeld21-on01) en ontwerpuitwerkingsplan 
‘Noorderhaven, Veld 21A’ (NL.IMRO.0301.up0207NHavenVld21A-on01) en deze 
inclusief bijlagen en de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Woningbouw 
Noorderhaven’ ter inzage te leggen.

Mathijs ten Broeke

10 2021_BW_00520 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over 
ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen (2021-V0029)
Zaaknummer: 198233                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1



3/5

Het college besluit de schriftelijke vragen van GroenLinks, Christenunie, CDA, Kies 
Lokaal, D66, PvdA, SP, Bewust Z-W, Stadspartij Z-W, Burgerbelang Z-W en de VVD 
over de ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen te beantwoorden conform 
conceptbrief. 
Besluitpunt 2
Het college besluit de brieven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) en aan minister De Jonge te verzenden conform bijgevoegde 
conceptbrieven.

Annelies de Jonge

11 2021_BW_00521 Regiovisie transitie voedsel, landbouw en landschap
Zaaknummer: 174291                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de Regionale visie transitie voedsel, 
landbouw en landschap en bijbehorend uitvoeringsprogramma conform bijgevoegde 
memo en bijlagen.

12 2021_BW_00522 Krediet herstel bouwfouten Berkenlaan 389
Zaaknummer: 198692                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 
200.000 voor het herstel van de dak- en gevelconstructie van het gebouw Berkenlaan 
389, de kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve 'Lokaal huisvestingsbeleid 
Onderwijs' en de begroting voor 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-2).

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 25.000 
voor het verbeteren van de brandscheidingen in het gebouw aan de Berkenlaan 389, de 
kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve ‘Lokaal huisvestingsbeleid onderwijs’ 
en de begroting voor 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-2).

13 2021_BW_00523 Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-
Nederland 2e fase Deltaprogramma (2022-2027)
Zaaknummer: 198526                                   
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Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het Werkprogramma: "Wel goed water 
vasthouden!".

Besluitpunt 2
Het college besluit de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2e 
fase Deltaprogramma (2022-2027) aan te gaan. 

Laura Werger

14 2021_BW_00524 Eenmalige overstapregeling voor de Gemeentepolis van 
Aevitae voor minima met een betalingsachterstand bij de 
zorgpremie
Zaaknummer: 199210                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de eenmalige voorwaarden vast te stellen waaronder minima met een 
betalingsachterstand bij de zorgpremie met ingang van 1 januari 2022 kunnen 
overstappen naar de Gemeentepolis van Aevitae, conform bijlage 1.

Besluitpunt 2
Het college besluit deze eenmalige overstapregeling te financieren uit het verwachte 
voordeel in het product minimabeleid van programma 4.

Besluitpunt 3
Het college besluit om de bijgevoegde schriftelijke reactie op het advies van de Brede 
Adviesraad Sociaal Domein (BASD) te verzenden naar de BASD (bijlage 4). 

15 2021_BW_00525 In procedure brengen ontwerp bestemmingsplan 
'Lunette Eiland, eerste herziening' inclusief 
beeldkwaliteitsplan 
Zaaknummer: 191358                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit in te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Lunette Eiland, eerste herziening d.d. oktober 2021, waarin wordt geconcludeerd dat er 
geen milieueffectrapportage nodig is.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Lunette Eiland, 
eerste herziening’ (NL.IMRO.0301.bp0717HerzLuEiland-on01), het beeldkwaliteitsplan 
en de bijbehorende bijlagen en besluit het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. 

16 2021_BW_00526 Intrekken Aanwijzingsbesluit BlueView uitvoering Wsw
Zaaknummer: 128352                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het bijgaande Intrekkingsbesluit van het Aanwijzingsbesluit 
uitvoering Wsw BlueView Zutphen BV gemeente 2018 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit alle individuele detacheringsovereenkomsten tussen GelreWerkt! / 
gemeente Zutphen en BlueView op te zeggen per 1 januari 2022.

Besluitpunt 3
Het college besluit een ambtelijke opdracht te verstrekken voor de invulling van het 
materieel werkgeverschap voor de Wsw-medewerkers per 1 januari 2022. 

Besluitpunt 4
Het college besluit bijgevoegde brief als officiële reactie aan BlueView BV te versturen.  


